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MÅLET MED ANTIMOBBESTRATEGIEN
Friskolen Helios arbejder på, at alle elever på skolen har glæde af samvær. Derfor
arbejder vi med forskellige fællesskabende aktiviteter, således at den sociale adfærd
mellem eleverne og mellem elever og lærerne er med til at give en god trivsel for
alle på skolen.
FOREBYGGELSE AF MOBNING
Det bedste middel mod mobning er et trygt og tolerant elevfællesskab. Når der er
sammenhold og forståelse for hinanden i elevgruppen, har mobningen svært ved at
opstå.
Som forebyggelse af mobning laver skolen fællesskabende aktiviteter – også som en
del af den almindelige undervisning.
Eksempler på skolens fællesskabende aktiviteter:
Olympiade sammen med andre børn, unge og voksne, som styrker sammenhold og
tolerance.
Efterårskoncert, hvor eleverne skaber respekt om egen og andres indsats i
forbindelse med koncerten.
Rejser, hvor der sættes krav til elevernes sociale adfærd over flere dage.
Undervisningen støtter samarbejde gennem fælles samlinger blandt elever og
lærere og gennem fælles status for eleverne. Desuden forebygger skolens
folkeeksamener mobning. Ved skolens folkeeksamen inviteres gæster, forældre og
andre til at høre om elevernes undervisning og elevernes udbytte af undervisningen.
Forældrene involveres jævnligt i skolens aktiviteter.
HÅNDTERING AF MOBNING

Når mobning opstår, bliver vi ofte optagede af de direkte involverede
elever i situationen. Det skal vi også – vi skal drage omsorg for dem
og forstå de positioner, som eleverne har fået i mobningen.
Samtidig er det vigtigt at holde for øje, at mobning ikke opstår på grund af enkelte
elever. Mobning kan opstå på grund af uhensigtsmæssige mønstre i børnegruppen.
For at stoppe mobning er det derfor nødvendigt at tage hånd om hele den
elevgruppe, som mobningen opstår i. Mobning bliver både håndteret og forebygget
ved at have vedvarende fokus på at opbygge positive fællesskaber med plads til alle.
FORANKRING
Lærerne sætter løbende fokus på trivsel og antimobning.
Skolen afholder hvert år Trivselsdagen den første fredag i marts, hvor der bliver sat
fokus på at skabe trygge fællesskaber på tværs af hele skolen.
Fællesskab på skolen er fast emne på forældremøder.
Klassens fællesskab er fast emne på møder i skolens fagteams
DATO FOR GENNEMGANG OG DATO FOR NÆSTE REVIDERING
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